
Wnra
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren



Wat is de Wnra?
De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) regelt 
dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten 
krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Daarvan merkt u 
weinig in uw dagelijkse werk. De grootste veranderingen gaan 
namelijk over het begin en het eind van de arbeidsovereen-
komst. De wet gaat waarschijnlijk 1 januari 2020 in. 

Wat verandert er?
Door de invoering van de Wnra veranderen er een aantal zaken, 
we zetten ze hieronder op een rij.

Tweezijdige arbeidsovereenkomst 
Met de Wnra krijgen ambtenaren een tweezijdige arbeidsover-
eenkomst in plaats van een eenzijdige aanstelling. Dat betekent 
dat u samen met uw werkgever afspraken op papier zet, als u in 
dienst treedt. En dat de werkgever de afspraken alleen in over-
leg met u kan veranderen. Dit kan ook via de Ondernemings-
raad of de vakbonden, net als in het bedrijfsleven.

Ontslagbescherming 
Ook bij ontslag gaat het private arbeidsrecht gelden. Dat 
betekent dat het UWV vooraf toestemming moet geven, als de 
werkgever u wil ontslaan vanwege een reorganisatie of langdu-
rende arbeidsongeschiktheid. Bij andere redenen voor ontslag 
moet de werkgever naar de kantonrechter. Het ontslag wordt 
dus vooraf getoetst. Daarmee heeft u meer ontslagbescher-
ming dan nu het geval is.

Als u het niet eens bent met uw ontslag, dan kunt u dit aan-
vechten. Na 1 januari 2020 doet u dit niet meer bij uw werkge-
ver, maar bij de kantonrechter. Vervolgens kunt u nog in hoger 
beroep en in cassatie. In beroep gaan bij de bestuursrechter is 
dus niet meer aan de orde. 

Geen ontslag tijdens ziekte
Op dit moment kan een werkgever u niet wegens ziekte, maar 
wel tijdens ziekte ontslaan. Dit kan bijvoorbeeld bij een reorga-
nisatie. Straks kan dat niet meer. U kunt niet ontslagen worden 
tijdens de eerste twee jaar als u volledig arbeidsongeschikt 
bent. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan kunt u niet 
ontslagen worden tijdens de eerste drie jaar.



Wat blijft hetzelfde? 
Ondanks de invoering van de Wnra blijven veel zaken hetzelfde. 
Zo heeft de  Wnra geen heeft geen invloed op de dagelijkse 
gang van zaken in uw werk. 
• U behoudt dezelfde werkzaamheden en werkplek. 
• U behoudt de speciale status van ambtenaar. 
• Arbeidsvoorwaarden veranderen niet. Salaris, Individueel 

Keuzebudget en vakantie-uren blijven gelijk. 
• Het ABP blijft het pensioenfonds voor ambtenaren. 
• Wettelijke regelingen blijven van toepassing.

Wat betekent de Wnra voor uw dienstverband?       
Vanaf 1 januari 2020 heeft u, als u in dienst bent bij een over-
heidwerkgever, automatisch een arbeidsovereenkomst. Het 
is aan uw werkgever of hij de arbeidsovereenkomst op papier 
naar u toestuurt, zodat u die kunt ondertekenen. 

Komt u na 1 januari 2020 bij een overheidswerkgever in dienst, 
dan ondertekent u altijd een arbeidsovereenkomst. Uw werk-
gever en u zetten dan een handtekening onder afspraken over 
werkzaamheden, beloning, werkplek enzovoorts. Afspraken 
die in een arbeidsovereenkomst staan, kan uw werkgever niet 
eenzijdig veranderen. 

Straks is bovendien de cao direct bij het tekenen van de ar-
beidsovereenkomst van kracht, ook voor werknemers die geen 
vakbondslid zijn. Daarmee krijgt u bijvoorbeeld automatisch 
loonsverhoging na een cao-akkoord.

Wat betekent de Wnra aan het EINDE van mijn 
dienstverband?
 Aan het eind van uw dienstverband zijn er vier mogelijkheden:

1. U zegt uw baan op
 Net als nu kunt u uw baan opzeggen. Uw werkgever beves-

tigt de opzegging.

 2.  Uw werkgever zegt het dienstverband op ‘met wederzijds 
goedvinden’

 U kunt samen met uw werkgever besluiten het dienstver-
band te beëindigen. Dit legt u dan, net als nu, vast in een 
beëindigingsovereenkomst die u allebei ondertekent.

3.  Uw werkgever wil u ontslaan en u bent het er niet mee eens
 Wil uw werkgever u ontslaan wegens reorganisatie of 

langdurend arbeidsongeschiktheid? Dan moet het UWV 
daarvoor toestemming geven. Zijn er andere redenen, zoals 



een verstoorde arbeidsrelatie? Dan moet de werkgever de 
kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbin-
den.

  Als u het niet eens bent met uw ontslag, dan kunt u dat 
bespreken met uw werkgever. U kunt bij uw werkgever geen 
bezwaar meer indienen. Dat doet u straks bij de kantonrech-
ter. Bent u het niet eens met zijn beslissing, dan kunt u in 
hoger beroep bij de Rechtbank of in cassatie gaan. Dat wil 
zeggen dat u naar het hoogste rechtscollege gaat, de Hoge 
Raad.

 U heeft straks dus meer mogelijkheden om in beroep te 
gaan tegen ontslag. Deze mogelijkheden brengen wel kos-
ten met zich mee en u heeft een advocaat nodig.

4.  Uw werkgever ontslaat u ‘op staande voet’
 Heeft u gestolen, iemand mishandeld of grof beledigd 

op uw werk? Dan kan uw werkgever u ‘op staande voet’ 
ontslaan. Dit is te vergelijken met het huidige strafontslag. 
Dat wil zeggen dat u meteen weg moet. U krijgt dan geen 
WW-uitkering.
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